EBÜ BEKiR
de son derecede güvenilir olmakla beraber ezberinden rivayet ettiği zaman
yanılırdı. Yahya b. Said el-Kattan. onun
yazılı rivayetlerinin Şu ' be b. Haccek ' ın ezbere rivayetlerinden daha sağlam olduğunu belirtmiştir. Kendisinden faydalanılmasını tavsiye eden Şu'be b. Haccac.
EbQ Hüreyre'den naklettiği hadislerin
güvenilir olduğunu söylerdi. Hakkındaki
değerlendirmeler onun güvenilir bir muhaddis olduğunu ortaya koymaktadır.
Rivayetleri Kütüb-i Sitte'de yer almaktadır.

Ebu Ava ne Rebiülewel 176' da (Temmuz 792) Basra· da vefat etti. Aynı yılın
rebiülahirinde (ağustos) bir cumartesi günü vefat ettiği de rivayet edilmektedir.
BİBLİYOGRAFYA:
İbn Sa'd. et-Tabakat, VII, 287-288; Yahya b.
Main. et -Tari!J, ll, 629; Buharf, et- Taril)u 'l-kebir, VIII, 181 ; a.mlf., et- Taril]u 'ş-şagfr, ll , 210,
212; İclf. es-Sikat, s. 464; İbn Ebü Hatim. elCerl:ı ve't-ta ,-dfl, IX, 40-41; İbn Hibban. eş-Şi
l!:at, VII, 562-563; a.mlf., Meşahir, s. 160 ; Hatfb, Tari!Ju Bagdad, XIII, 490-495; Zehebf. Te?kiretü 'l-huf{az, 1, 236·237; a.mlf.. A' lamü 'nnübela',.vıll, Zl7-222; a.mlf.. MiZanü ' l·i'tidal,
IV, 434-435; İbn Hacer, Teh?ibü 't- Teh?ib, Xl,

116-120.
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(~ y,f )

Ebu Bas!r Utbe b. Es!d
b. Cariye es-Sekafl
(ö. 6/628)
Sahabi.
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Ubeyd olduğu da söylenir. Kukabilesinden ve Beni Zühre'nin müttefiklerindendi. Müslüman olduğu için
Kureyşliler tarafından Mekke'de hapsedilmişti. Hudeybiye Antiaşması ' ndan sonra Mekke'den kaçıp Medine'ye Hz. Peygamber'in yanına gitti. Bunun üzerine
müşrikler, Hudeybiye Antiaşması gereğince Ebu Basir'in kendilerine iade edilmesi için Medine'ye iki muhafız gönderdiler. Hz. Peyga!T)ber Ebu Basir'i çağı
rarak kendisini Kureyşliler'e teslim etreyş

Kureyşliler'le yapılan antlaşmaya aykırı

gördüğü

bu teklifi kabul etmediğini. Ebü
yere gidebileceğini söylediğini, onun da Mekke - Şam yolu üzerinde bulunan is' e gidip yerleştiğini kaydetmektedir.

Basir'e

Ebu Azbe Hasen b. Abciiimuhsin
(ö. 1172 /1 759 ' dan sonra)
Matüridiyye ile

rnek zorunda olduğunu. fakat Allah'ın
ona ve onun durumundaki çaresiz müslümanlara yakında bir çıkış yolu göstereceğini söyledi. EbQ BasTr düşmana teslim edilmemesini istediyse de Hz. Peygamber antlaşma esaslarına uymak zorunda kaldı.
EbQ Basir ile iki muhafız Mekke'ye giderken Zülhuleyfe'de yemek malası verdikleri bir sırada EbQ BasTr onlardan birinin kılıcını ele geçirerek kılıç sahibini
öldürdü, öteki Medine'ye kaçıp canını
kurtardı. Onun ardından Hz. Peygamber'in yanına giden EbQ Basir durumu
anlattı ve kendisini düşmana teslim etmek suretiyle onun verdiği sözü yerine
getirdiğini , ancak kendisinin hem canını
hem de dinini düşman elinden kurtardığını söyledi. Hz. Peygamber etrafın 
dakilere. "Ne yaman adam! Eğer aklına
uyan birileri çıksa tam bir savaş tahrikçisi !" dedi. Bu sözlerden tekrar Mekkeliler'e teslim edileceği manasını çıkaran
EbQ Basir Kızıldeniz sahilindeki Sifülbahr'e kaçtı. Şa]Ji]J.-i Bu.tzdri'de yer alan
bu rivayetten farklı olarak Vakıdi, Ebü
Basir'in öldürdüğü kişinin üzerinden çı
kanların beşte birini almayı Hz. Peygamber'e teklif ettiğini, fakat Peygamber'in

istediği

Başta Hudeybiye Antiaşması sırasın
da antlaşma şartları gereğince Kureyş
liler'e teslim edilen EbQ Cendel olmak
üzere EbQ Basir'in başından geçenleri
haber alan müşriklerin elindeki diğer
müslümanlar EbQ Basir'in yanına kaçtı
lar. Sayıları yetmişi , bazı rivayetlere göre 300'ü bulunca yaptıkları çete savaş
larıyla Kureyşliler'e ait ticaret kervanlarını soymaya ve kervancıları öldürmeye
başladılar. Bunun üzerine Mekkeliler,
kendilerinden islamiyet'i kabul edenlerin Hudeybiye Antiaşması gereğince iade
edilmesi şartından vazgeçtiklerini. EbQ
Basir ve arkadaşlarının Medine'ye kabul edilebileceklerini bildirdiler. Buna
karşılık ticaret kervanlarının soyulması
na meydan verilmemesini istediler. Hz.
Peygamber EbQ Basir ve arkadaşlarına
Medine'ye gelmelerini emreden bir mektup gönderdi. Ancak mektup oraya ulaş
tığında Ebu Basir ölüm döşeğindeydi . az
sonra da vefat etti. Ebu Cendel ve arkadaşları Ebu BasTr'i bulundukları yerde defnettiler ve kabrinin yanına bir

mescid yaptılar. Daha sonra da Medine'ye döndüler.
BİBLİYOGRAFYA:

Müsned, IV, 331; Buharf, "Şürı1!", 15; Vakı
df, el-Megazf, ll, 626-630; İbn Hişam, es-Sire,
lll, 323-324; Taberf. Tarih (Ebü'I -Fazl). ll, 638639; İbn Abdülber, el-isti'ab, IV, 20-22; Süheylf.
er-Raviü 'l-ünü{, VI, 492-495; İbnü'I-Esfr. Üsdü 'l-gabe, VI, 35-36; a.mlf.• el -Kamil, ll, 205206; İbn Kesfr. el -Bidaye, N, 176 ; İbn Hacer.
Fetl:ıu'l-bari (Hatib). V, 411-414; a.mlf., el-işa
be (Bicavf). IV, 433; Köksal. islam Tarihi (Medine). VI, 248-256. r;ı;:ı
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Ebu Bekr Abdullah
b. Eb! Kuhafe Osman
b. Amir el-Kureş! et-Teym!
(ö. 13/634 )
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Hulefa-yi Raşidin'in birincisi.
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Fil Vak' ası'ndan üç yıl kadar sonra Mekke'de doğdu. Annesi Ümmü'I-Hayr Selma
bint Sahr, Mekke döneminde Hz. Peygamber'in Erkarn b. Ebü'I-Erkam'ın evinde bulunduğu sırada islamiyet'i kabul
etti. Babası EbQ Kuhafe. Mekke fethinden (8 / 630) hemen sonra oğlu Ebu Bekir' in aracılığıyla müslüman oldu. Anne ve
babasının mensup olduğu Teym kabilesinin soyu Mürre b. Ka'b'da Hz. Peygamber'in nesebiyle birleşir. ResGl-i Ekrem'den iki veya üç yaş küçük olan Ebu Bekir kaynaklarda adından çok AtTk lakabıyla anılmıştır. "Güzel, soylu, eski, azat
edilmiş" gibi manalara gelen bu takabm
ona annesi tarafından verildiği veya çok
eskiden beri hayır yaptığı, yüzü ve ahlakı güzel olduğu, yahut da soyunda ayıp
lanacak bir husus bulunmadığı için AtTk
diye anıldığı rivayet edilmekle birlikte
Hz. Peygamber'in, "Sen Allah'ın cehennemden azat ettiği kimsesin" (Tirmizi,
"Men~b", 16) şeklindeki iltifatına mazhar olduktan sonra bu lakapla anılma
ya başlandığı bilinmektedir. Cahiliye döneminde Abdü'I-Ka'be olan adının müslüman olduktan sonra Hz. Peygamber
tarafından Abdullah olarak değiştirildi
ği rivayet edilir. Servetini Allah yolunda
harcayıp eski elbiseler giydiği için "Zü'lhilal" ( J~G.ı ), çok şefkatli ve merhametli olduğu için "Ewah" lakaplarıyl a
da anılmıştır. Ancak onun en meşhur
lakabı Sıddik'tir. "Çok samimi, çok sadık" anlamına gelen bu lakap kendisine, mi'rac olayı başta olmak üzere gaybla ilgili haberleri hiç tereddütsüz kabul
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ettiği için bizzat ResOl-i Ekrem tarafın
dan verilmiş ve islam literatüründe bununla şöhret bulmuştur. Hz. Peygamber'in vefatından sonra onun devlet yönetimi görevini üstlendiği için de "Halifetü Resülillah" unvanıyla anılmıştır.
Bekir adlı bir çocuğu olmadığı halde kendisine Ebü Bekir künyesinin niçin verildiği konusunda kaynaklarda yeterli bilgi yoktur.
Ebü Bekir'in çocukluğu, gençliği ve
müslüman olmadan önceki hayatı hakkında kaynaklarda fazla bilgi bulunmamaktad ır. Yalnız elbise ve kumaş ticaretiyle meşgul olduğu. İslamiyet'i kabul
ettiği sırada 40.000 dirhem kadar sermayesi bulunduğu, ticaret kervanlarıyla
Suriye ve Yemen'e seyahat ettiği bilinmektedir. Hz. Peygamber'in yirmi beş
yaşlarında iken katıldığı Suriye ticaret
kervanında onun da bulunduğu rivayet
edilir.
Ebü Bekir'in nasıl müslüman olduğu
hususunda da kaynaklarda pek az bilgi
bulunmaktadır. Genellikle Hz. Muhammed'in peygamber olduğunu haber alın
ca yanına gittiği ve kendisiyle görüştük
ten sonra İ slamiyet'i kabul ettiğine inanılır. Buna karşılık hemen bütün kaynaklarda Ebü Bekir'in İslamiyet'i ilk kabul
eden kişi olup olmadığı konusundaki çeşitli rivayetlere yer verilmiştir (Cahiz. s.
3- 13). Hz. Peygamber' in onun üstünlüğünden söz ederken kendisini herkesin
yalanladığı bir sırada Ebü Bekir'in inandığını ve İslamiyet için her şeyini feda
ettiğini söylemesi (Buhari, "Fe:dı.'ilü aş
Mbi'n -neb1", 5) onun ilk müslümanlardan olduğunu göstermektedir. Kaynaklarda, Suriye'ye yaptığı seyahatlerde rahip Bahira, rahip Nestüra ve Yemen'deki Ezdli bilginle görüştüğüne ve yine
Suriye'de gördüğü bir rüya üzerine Hz.
Peygamber'in risaletine hemen iman etmeye hazır hale geldiğine dair menkıbe
vi rivayetler bulunmaktadır (Muhibbüddin
et-Taberi, 1. 83 -88; Köksal, lll, 111-114).
Mekke döneminde İslamiyet'in yayıl
masında Hz. Ebü Bekir'in Kureyş'in ileri
gelenlerinden biri olmasının büyük tesiri vardır. Hz. Peygamber'in Mekkeliler'i
İslamiyet'e gizlice davet ettiği sıralarda
Kureyş'in ileri gelenlerinden birçok kimse onun vasıtasıyla müslüman olmuş
tur. Bunlar arasında, başta aşere-i mübeşşereden Hz. Osman, Talha b. Ubeydullah, Sa'd b. Ebü Vakkas, Zübeyr b. Avvam, Abdurrahman b. Avf ve Ebü Ubeyde
b. Cerrah olmak üzere Osman b. Maz'ün,
Abdullah b. Mes'üd, Ebü Selerne ei-Mah-
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zümf, Halid b. Said b. As, Ubeyde b. Haris, Habbab b. Eret, Erkarn b. Ebü'I-Erkam, Bilal-i Habeşf, Suheyb-i Rümf gibi
önemli kişiler bulunmaktadır. Hz. Ebü
Bekir, Mekke döneminde Kureyşli müş
riklerin ağır işkencelerine maruz kalan
müslüman kölelerle yabancılardan erkek, kadın, zayıf ve güçsüz pek çok kimseyi efendilerine büyük paralar ödeyerek satın alıp azat etmiştir. Kurtardığı
bu sahabiler arasında Bilal-i Habeşf, annesi Hamame, Amir b. Füheyre, Ubeys,
Ümmü Ubeys, Ebü Fükeyhe, Zinnfre, Nehdiye ve Lübeyne sayılabilir. Onun servetini bu şekilde harcamasından rahatsız
olan babası Ebü Kuhafe, güçsüz ve zayıf köleler yerine güçlü kuwetli kimseleri satın almasını tavsiye ettiği zaman
babasına satın aldığı kölelerden faydalanınayı düşünmediğini, bu hareketiyle
Allah'ın rızasını kazanmayı umduğunu
söylemiştir. Taberi, onun Allah yolundaki bu fedakarliğı üzerine Leyl süresinin
5-7. ayetlerinin nazil olduğunu rivayet
eder (camtu 'l-beyan, XXX, 142). Hz. Peygamber'in Erkarn b. Ebü'I-Erkam'ın evinde bulunduğu bir sırada Ebü Bekir'in
ısrarı üzerine Mescid-i Haram'a gidildi,
o esnada üzerine saldıran Utbe b. Rebia
tarafından öldüresiye dövüldü. Kendine
gelince annesinden Hz. Peygamber'in
bulunduğu Erkarn ' ın evine götürülmesini istedi. ResOlullah'ı sağ salim görünce ağlayarak ona sarı !ıp öptü ; sonra da
kendisine yardım eden annesinin hidayete ulaşması için ResOl-i Ekrem'in duasını niyaz etti. Hz. Peygamber onun bu
samimi arzusu üzerine dua edince annesi müslüman oldu.

ce Hz. Ebü Bekir sadece Allah'ın himayesine sığındığını söyleyerek Mekke'de
oturmaya devam etti.
Müslümanlar Medine'ye hicret etmeye başlayınca Ebü Bekir de hicret için
Hz. Peygamber'den izin istedi. Resoıuı
lah ona acele etmemesini, Allah'ın kendisine bir arkadaş bulacağını söyleyince
Hz. Peygamber ile birlikte hicret etme
şerefine nail olacağını aniayarak hazırlık
yapmaya başladı. Bu konuşmadan dört
ay sonra ResOl-i Ekrem Kureyşliler kendisini öldürmeye karar verince Ebü Bekir'in evine gelerek Medine'ye hicret edeceklerini söyledi. O gece müşrikler tarafından evi kuşatı lan Hz. Peygamber yatağına Hz. Ali'yi yatırarak Ebü Bekir'le
birlikte Sevr mağarasına doğru hareket
ettiler. ResOl-i Ekrem, kendilerini takip
eden müşriklerin mağaranın ağzına kadar gelmesi üzerine korkuya kapılan Hz.
Ebü Bekir'i teselli ederek onların kendilerine zarar veremeyeceğini söyledi (Müslim, "Fe:i:a'ilü's - şa.J::ı.abe", I). Daha sonra
nazil olan ve Ebü Bekir'in bu üzüntüsünü dile getiren ayet-i kerfmede ResOl-i
Ekrem'in onu, "Üzülme. Allah bizimledir"
(et-Tevbe 9/ 40) diye teselli ettiği belirtilmektedir. Hz. Ebü Bekir bu özel durumu sebebiyle Türk ve İran edebiyatlarında "yar-ı gar (mağara dostu, can yoldaşı) ifadesiyle anılmıştır. Mekke döneminde Hz. Peygamber onunla Hz. Ömer
arasında kardeşlik bağı kurmuştu (ibn
Sa'd, ı , 238 ; III, 174, 175). Medine'de ise
evinde misafir olduğu Harice b. Zeyd ile
arasında kardeşlik bağı kuruldu. Harice
b. Zeyd· in, servetini kendisiyle paylaş 
ma teklifini kabul etmeyip hicret eder-

ResOl-i Ekrem Mekke'ye gelen insanları İslamiyet'e davet ederken ensab il-

mini iyi bilen Ebü Bekir onun yanında
bulunarak çeşitli kabile mensuplarıy
la kolayca dostluk kurmasında kendisine yardımcı olurdu. Hz. Peygamber' in
risaletinin beşinci yılında (615-616) Kureyşliler'in müslümanlara işkenceyi arttırması ve özellikle kendisinin yüksek
sesle Kur'an okumasına engel olmaları
üzerine dayısının oğlu Haris b. Halid ile
Habeşistan'a gitmek üzere Mekke'den
ayrıldı. Yolda karşılaştığı dostu İbnü'd
Düğunne Kureyşliler'le konuşarak dinini kimseye açıklamaması şartıyla onun
Mekke'de kalmasını sağladı. Ancak Ebü
Bekir gizlice ibadet etmeye ve Kur'an'ı
sessiz okumaya uzun süre dayanarnayıp
Kureyşliler'le yaptığı anlaşmayı bozdu.
Bunun üzerine İbnü' d- Düğunne artık
kendisini himaye etmeyeceğini bildirin-

Hz. Ebu Bekir ad ı n a düzenlenen bir levha Ayasofya Camii 1 istanbul
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ken

yanına

aldığı

paradan artakalan

5000 dirhemle Medine'de ticarete

baş 

ladı. Fakat şehrin havası sağlığına iyi gelmedi ve sıtmaya tutuldu, oğlu Abdullah'a
mektup yazarak Mekke'de kalan ailesini Medine'ye getirmesini istedi. Abdullah da kız kardeşleri Esma ve Aişe ile
annesi Ümmü ROman, Hz. Peygamber'in
hanımı Sevde ile kızları Fatıma ve Ümmü Külsam ile birlikte Medine'ye hicret
etti.
Hz. EbQ Bekir hicretten sonra Resül- i
Ekrem'in mescid yapılmasını uygun gördüğü a rsayı satın alarak Medine'deki faaliyetlerine başladı. Mekke döneminde
olduğu gibi, Medine döneminde katıldı 
ğı seriyyeler ve 9. yılda (631 ) emTr-i hac
tayin edildiği günler dışında Hz. Peygamber'in yanından hiç ayrılmadı. Kumandanlığını Resülullah'ın yaptığı bütün savaşlarda, Hudeybiye Antlaşması , Umretü'l-kaza ve Veda haccında bulundu. ResOl-i Ekrem Bedir Gazvesi'ne karar vermeden önce onunla istişare etti; EbO
Bekir, ResOluilah için kurulan kumandanlık karargahında onun yanında yerini aldı. Bu gazvede müşriklerin safında bulunan oğlu Abdurrahman ile savaşması
na Hz. Peygamber izin vermedi. Bedir'de alınan esiriere nasıl davranılması gerektiği konusunda Hz. Peygamber onun
görüşüne uydu. Hz. EbQ Bekir. Uhud 'da
savaş müslümanlar aleyhine gelişme
gösterdiği andan itibaren vücudunu ResOlullah'a siper eden ve yanından hiç
ayrılmayan birkaç sahabiden biridir.

Hicretin 6. yılında (627) müslümanlar Hudeybiye ·de Kureyşli süvarilerle
karşılaştıkları zaman da Hz. Peygamber
yine onunla istişa re etti. Barış görüş
meleri esnasında, Kureyş elçisi Urve b.
Mes'Qd'un müslümanları hedef alan ve
onla rı n Resül- i Ekrem'i bı rakıp kaçacaklarını iddia eden hakaret dolu sözlerin e
sert tepki gösterdi. Hudeybiye Antiaş
ması üzerine nazil olan Feth sOresini en
iyi anlayanlardan biri olarak umre yapıl
madan Medine'ye dönme kararını bir
türlü kabul edemeyen Hz. Ömer'i ikna
etti. Hz. Peygamber 7. yılın Şaban ayın
da (Ara lık 628) Necid bölgesine gönderdiği seriyyeye Ebu Bekir'i kumandan tayin etti ; o da Beni Kilab ve Benf Fezare
kabilelerini yola getirerek Medine'ye döndü (İ bn Sa'd, ll, 117- 118) Mekke'nin fethinde İslam ordusu şehre girdiği zaman
doğruca babasının yanına gitti, onu Hz.
Peygamber'in huzuruna getirerek müslüman olmasını sağladı. Böylece sağlı
ğında annesi, babası ve bütün çocukları

müslüman olan yegane sahabi oldu ( İ bn
Sa'd, V, 451 ). Hz. EbO Bekir Huneyn Gazvesi ve Taif Muhasa rası'na da katıldı.
Tebük Gazvesi 'nde ResQiullah ' ın kendisine verdiği en büyük sancağı taşıdı . Ordunun bu gazveye hazırlanması için bütün servetini ResOl-i Ekrem'in emrine
tahsis etti. Hicretin 9. yılında (631 ) bizzat hacca gitmeyen Hz. Peygamber onu
300 sahabi ile emir-i hac tayin etti. Bir
yıl sonra da Hz. Peygamber ile birlikte
Veda haccına katıldı.
Hicretin 11. yılı Safer ayının son haftasında (Mayı s 632) rahatsı z ianan Hz. Peygamber ashabına yaptığı konuşmada , Allah Teala'nın bir kulunu dünya ile kendi
yanında olandan birini tercih etmekte
serbest bıraktığım , o kulun da Allah ' ın
yanında olanı tercih ettiğini söylemesi
üzerine Hz. EbQ Bekir kastedilen kişi
nin ResOl -i Ekrem olduğunu anladı ve
ağlamaya başladı. Resülullah onun susmasını istedi ve EbQ Bekir'in kapısı dı
şında mescidin avlusuna açılan bütün
kapıların kapatılmasını emretti. Bunun
sebebini açıklarken de İslamiyet'e ondan daha faydalı kimseyi tanımadığı
nı , insanlar arasında bir dost edinecek
olsa onu tercih edeceğini söyledi. Namaza çıkamayacak kadar hastalanınca
namazı EbQ Bekir'in kıldırmasını istedi
(Hz Ebü Bekir' in kaç vakit namaz k ıl dırd ı
ğ ı ha kkın da ki rivayetler için bk. Kettani, ı .
146-1 47) .
ResOl-i Ekrem pazartesi günü kendini iyi hissederek sabah namazı için mescide gitti ve namaz kıldırmakta olan Ebü
Bekir'in yanında namaza durdu. Hz. Peygamber'in iyileşmesine bütün sahabiler
gibi çok sevinen Hz. EbQ Bekir namazdan sonra kendisini ziyaret ederek bir
süreden beri uğramadığı evine gitmek
üzere izin aldı. Birkaç saat sonra ResQI u ll a h ' ın vefat ettiğini ö ğ re ndi. Onun hücre-i saadetine girerek yüzünü açtı , alnı
nı öptü ve daha sonra mescide geçti.
Başta Hz. Örher olmak üzere şaşkınlık
içinde bulunan ve Hz. Peygamber'in vefatına inanmak istemeyen sahabileri ikna eden meşhu r konuşmasını yaptı .
Ensarın Sakifetü Beni Saide'de toplanarak halife seçimi konusunu görüştü
ğünü öğrenince Hz. ömer'le birlikte oraya giden Hz. EbQ Bekir, ensar ve muhacirlerden birer emir seçilmesini isteyen
sahabilere bu görüşün doğru olmadığı
nı, İslam birliğini sağlamak için tek lider
etrafında toplanmak gerektiğini söyledi. Aday olarak da Hz. Ömer'le EbQ Ubeyde b. Cerrah'ı gösterdi. Fakat sahabiler

onun halife olmasını uygun görerek Mescid -i Nebevl'de kendisine biat ettiler. Hz.
EbO Bekir, takip edeceği siyasetin genel esaslarını ortaya koyan meşhur hutbesinde müslümanların en iyisi olmadı
ğı halde onlara başkan seçildiğini ifade
ederek doğru hareket ederse kendisine yardım etmelerini. yanlış davranırsa
doğrultmalarını , Allah'a ve Resulü'ne itaat ettiği müddetçe müslümanların kendisine itaat etmelerini istedi.
Hz. EbO Bekir'in halife olduktan sonraki ilk icraatı, üsame b. Zeyd'in kumandasında sefere hazı rlanan orduyu göndermek olmuştur. Hz. Peygamber'in vefat etmeden önce MOte Savaşı ' nda şe
hid olanların intikamını almak üzere hazırladığı ve Suriye'ye doğru göndermeyi
kararlaştırdığı ordu onun rahatsızlığı ve
vefatı dolayısıyla yola çıkamamıştı. Dinden dönme olaylarından (bk. RiDDE) çekinen bazı sahabiler mürtedlerin Medine'ye saldırabilecekle rinden endişe ettiklerini EbO Bekir'e bildirerek Üsame
kumandasındaki orduyu göndermemesini rica ettiler. Diğer bazı sahabiler de
üsame'nin çok genç ve tecrübesiz. ayrı
ca azatlı bir kölenin oğlu olduğunu ileri
sürerek onu değişti rmesi n i teklif ettiler. Hz. EbQ Bekir bütün bu teklif ve itirazları reddedip 1 Rebiülahir 11 (26 Haziran 632) tarihinde Üsame ordusuna ha-

Ebü Bekir" in isminin geçt iğ i. Aziz Efendi ta ra fı n d a n nesih
hatl a ya z ı l m ı ş EhJ.i Bedr Risil.lesi "nin ilk s ayfas ı I Mu hırt; n
Serin koleksiYonu)
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cadelede kararlı olan Hz. Ebü Bekir önce Medine'deki sahabilerin tereddütlerini giderdi. Namaz ile zekatı birbirinden
ayrı

düşünmenin

bunları ayrı

EbO Bekir'in de ver aldığı, hattat Hulüsi Efendi' nin celi sülüs hatla va zdığı aşere-i mübeşşere hadisi (Muhıtıın Serin
koleksiyonu)

reket emrini verdi. Üsame atlı. kendisi
yaya olarak bir müddet yürüdükten sonra askerlere bir hitabede bulundu. Onlara Allah yolunda kafirlerle savaşmayı ,
hainlik etmemeyi, sözünde durmayı , ganimet malına zarar vermemeyi, korkup
çekinmemeyi, fesad çıkarmamayı . emirIere karşı gelmemeyi, çocukları. kadın
ları ve yaşlı insanları öldürmemeyi, meyve veren ağaçları kesmemeyi, yemek ihtiyaçları dışında koyun. sığır ve develeri
boğazlamamayı,

manastırlara

çekilmiş

kimselere dokunmamayı. kendilerine ikram edilen yemekleri Allah ' ın ismini anarak yemeyi tavsiye etti. Düşmanla savaş yapmayan bu ordu bazı asi kabileleri yola getirerek Medine'ye döndü.
Resül-i Ekrem'in peygamberlik görevini tamamladıktan sonra hastalanması. peygamber olduğunu ileri süren bazı
yalancılara cesaret vermişti. Onun vefatıyla birlikte bu hareketler isyana dönüştü. KabHelerin bir kısmı da Resülullah'ın vefatı üzerine namaz kılmakla beraber devlete artık zekat vermeyeceklerini ilan ettiler. Bu arada Arabistan ' ın
muhtelif yerlerinde yaşayan yeni müslüman olmuş bazı kabileler Medine ile
irtibatlarını kestiler. Bunların bir kısmı
yalancı peygamberlere tabi olurken bazıları zekat vermeyeceklerini bildirdiler.
Peygamber olduğunu iddia edenlerle savaşma konusunda bir ihtilaf bulunmamakla birlikte zekat vermek istemeyenlerle mücadele hususunda müslümanlar arasında farklı görüşler ortaya çıktı.
Hz. ömer. "La ilahe illallah" diyenlerle
savaşmanın doğru olmayacağını söylerken bazıları o yıl zekat toplanmasından
vazgeçilmesini teklif ettiler. Hangi sebeple olursa olsun irtidad edenlerle mü104

birer

doğru

olmayacağını.

ibadetmiş

gibi görmek
isteyenlerle savaşmanın şart olduğunu
belirtti. Dinin tamamlandığını . onun bazı esaslarının terkedilmesine izin vermeyeceğini söyleyerek Hz. Ömer'den yardım istedi. Bu kararlı tavrıyla bütün tereddütleri gideren Hz. Ebü Bekir 11 yılı
Cemaziyelewel (veya Cemaziyelahir} ayın
da (Ağustos- Eylül 632). 100 kişilik bir süvari birliğinin başına geçerek Fezare kabilesinin zekatma el koyan ve Medine'ye
saldırmak isteyen Harice b. Hısn ei-Fezari'nin üzerine yürüdü. Kısa bir çarpış
madan sonra asileri dağıttı. Birkaç gün
bekledikten sonra Medine ve çevresindeki kabilelerden gelen yardımcı güçlerle birleşerek peygamberlik iddiasın
da bulunan Tuleyha b. Huveylid üzerine
yürümeyi kararlaştırdı. Ancak Hz. ömer
ve Hz. Ali'nin ısrarları üzerine ordunun
başına Halid b. Velid'i getirerek Medine'ye döndü. Halid b. Velid, irtidad hareketlerinin bastırılmasında ve bilhassa
Tuleyha. Secah ve Müseylimetülkezzab'ın
ortadan kaldırılmasında büyük başarı
kazandı. Böylece Arap yarımadası büyük
bir fitneden kurtulmuş oldu. Yemen ve
Hadramut'taki isyanlar Muhacir b. Ebü
Ümeyye kumandasındaki ordu ile mahallf valilerin gayretleri sonucunda bastırıldı. Bahreyn ve Uman'daki isyanlar
da aynı şekilde sona erdi.
Hz. Ebü Bekir. islam dinini tebliğ etme konusunda Hz. Peygamber'in baş
lattığı stratejiyi devam ettirerek Sasaniler'in elinde bulunan Fırat'ın aşağı taraflarındaki bölgelere ordu göndermeye karar verdi. Bekir b. Vail kabilesinin
önemli bir kolu olan Şeybaniler'in reisi
Müsenna b. Harise'nin Medine'ye gelerek İranlılar'la savaşmak üzere kabilesine kumandan tayin edilmesini istemesi
üzerine Halid b. Velid'i Sasaniler'le yapı 
lacak savaşa başkumandan tayin etti ve
Müsenna'ya destek vermesini istedi. Halid Basra körfezindeki önemli yerleşim
merkezlerini fethetti. Daha sonra aldığı
bir emirle Suriye cephesine geçti.
Müslümanların Bizans İmparatorluğu
ile askeri mücadelesi Hz. Peygamber zamanında yapılan MOte Savaşı 'yla başla
mış, Tebük seferiyle devam etmişti. Bizanslılar'la yapılan bu savaşların hedefi bölgenin güvenliğini sağlamak. orada
yaşayanların uğradığı zulüm ve haksız
lığa son vermekti. Hz. EbO Bekir de bu
amaçla 633 yılı sonbaharında her biri

3000 kişiden oluşan üç ayrı birliği Suriye'nin güney ve güneydoğu sınırlarına
göndermeyi kararlaştırdı. Yezid b. EbO
Süfyan ile Şürahbil b. Hasene'yi Tebük Maan istikametinde, Amr b. As'ı Eyle
üzerinden sahil istikametinde yola çıkar
dı. Kısa bir müddet sonra orduların mevcudu 7SOO'e ulaştı. Başkumandanlığa
önce Amr b. As. daha sonra da Ebü
Ubeyde b. Cerrah getirildL Vadilarabe.
Filistin'deki Kaysariye ve Gazze şehirleri
fethedildi. Bu sırada halifeden emir alan
Halid b. Velid Dımaşk şehri yakınlarına
ulaşıp Mercirahit karargahındaki Bizans
askerlerini mağiOp etti (18 Safer 13 / 23
Nisan 634}. Daha sonra Dımaşk'ın güneyine doğru ilerleyerek diğer kumandanlarla birleşti ve Busra şehrini fethetti. Bizans'a karşı Suriye'de yapılan Ecnadeyn
Savaşı (28 Cemaziyelewel 13/ 30 Temmuz
634} sonunda Filistin 'in kapıları müslümanlara açılmış oldu. Hz. Ebü Bekir, baş
kumandanlığını Halid b. Velfd'in yaptı
ğı Ecnadeyn Savaşı'nın neticesini öğren
dikten sonra 22 Cemaziyelahir 13 (23
Ağustos 634) tarihinde altmış üç yaşın
da vefat etti.
Hz. EbO Bekir 13

yılı

nın başında (Ağustos

Cemaziyelahir
634}

ayı

hastalanınca

sahabilerle hilafet meselesini istişare etti ve Hz. Ömer'i veliaht bırakmayı kararlaştırarak Hz. Osman'a bir ahidname yazdırdı. Kızı Aişe'ye. vefat edince maaşı
nın geri kalan kısmını beytülmale iade
etmesini ve Hz. Peygamber'in kabrinin
yanına defnedilmesini vasiyet etti. Cenazesinin eski elbiseleriyle kefenlenmesini. karısı Esma bint Umeys tarafından
yıkanmasını ve oğlu Abdurrahman'ın ona
yardım etmesini istedi. Cenaze namazı
nı Hz. Ömer kıldırdı. Hz. Ömer. Hz. Osman. Talha b. Ubeydullah ve oğlu Abdurrahman tarafından kabre konuldu.
Şahsiyeti ve ilmi. Hz. EbO Bekir kaynaklarda orta boylu. zayıf yapılı. seyrek
sakallı . keskin bakışlı, gür saçlı, sarıya
çalan beyazlıkta güzel ve ince yüzlü olarak tasvir edilir.

İlk evliliğini Kuteyle bint Abdüluzza
adlı

bir hanımla yaptı . Bu evlilikten oğ
lu Abdullah ile kızı Esma doğdu. Kuteyle İslamiyet ' i kabul etmeyince onu boşayıp Ümmü Rüman ile evlendi. ümmü
ROman ' dan Abdurrahman ile Aişe dünyaya geldi. ümmü ROman vefat edince
Esma bint Umeys ile evlendi ve bu hanımından Muhammed adını verdiği bir
oğlu oldu. Vefatından birkaç ay sonra
da diğer hanımı Habfbe bint Harice'den
ümmü KülsOm adlı kızı dünyaya geldi.
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Hz. Peygam ber'in Ebu Bekir'i, ' ümmetim içinde ümmetime karş ı en merhametli kişi ' diye övdüğü , Hulüsi Efendi
tarafından celi- sülüs hatla yazı l mı ş hadis-i şe rifi (Muh ittin
Serin koleksiyonu )

Hz. Ebü Bekir Resül-i Ekrem'e en yakın sahabi idi. Kızı Aişe ile Hz. Peygam-

ber'in evlenmesine dair hicretten önce
verilen karar onların dostluğunu daha
da pekiştirdi. Mekke döneminde meydana gelen iki olay onun Kur'an-ı Kerim 'e ve ResOl-i Ekrem'in peygamberliğine olan kuwetli imanını ortaya koymaktadır. Bunlardan ilki ROm süresiyle
ilgilidir. Bizans ve Sasani devletleri arasında 611 yılında başlayıp 619 yılına kadar devam eden savaşlarda Sasaniler üstünlük sağlayarak Suriye ve Filistin'i iş
gal etmişlerdi. Bizans ' ın mağlübiyeti üzerine Mekkeli müşrikler ateşperest iranlılar'ın tarafını tutmuşlar, onlar Ehl-i kitap olan Bizans'a üstün geldikleri gibi
kendilerinin de müslümanlara üstün geleceklerini söylemeye başlamışlardı. Bunun üzerine ROm süresi nazil olmuş ve
Rumlar' ın bu yenilgiden sonra üç ile dokuz yıl içinde galip gelecekleri haber verilmişti (er-ROm 30/ ı -4) Kur'an'ın gelecekle ilgili haberine inanan Hz. Ebü Bekir, Bizans'ın Sasaniler'e on yıl içerisinde galip geleceğine dair Übey b. Halef
ile 100 deve karşılığında iddiaya girmiş
ti. Kur'an-ı Kerim'in bu mucizesi Aralık
627 tarihinde meydana gelen Nineva Savaşı' nda gerçekleşti. Hz. EbO Bekir de
o sırada hayatta olmayan Übeyy'in mirasçılarından aldığı 100 deveyi Hz. Peygamber'in emri üzerine fakiriere dağıt
tı. Onun güçlü imanını gösteren diğer
olay ise isra mücizesidir. Hz. Peygamber mi'racdan bahsedince bazı müşrik
ler Ebü Bekir'e gelerek arkadaşının geceleyin Mescid-i Aksa'ya gittiğinden, orada namaz kılıp Mekke'ye geri döndüğünden bahsettiğini söylediler. Mantık
dışı buldukları bu olayı Hz. Ebü Bekir'in
kabul etmeyeceğini beklerken ondan.
"Eğer bunu Muhammed söylüyorsa şüp
hesiz doğrudur" karşılığını aldılar. Hz.
Ebü Bekir'in mi'rac olayını bu şekilde
kabul etmesi üzerine ResOl-i Ekrem kendisine Sıddik lakabını vermiştir.

ResOl-i Ekrem bütün işlerinde Ebü
Bekir'e danıştığı için bazı kaynaklarda
kendisinden "Peygamber'in veziri" diye
söz edilmektedir (Kettani, ı . 95-98). Resül- i Ekrem'in vahiy katiplerinden olan
Hz. Ebü Bekir onun sırrını saklamayı çok
iyi bilir, yanında pek edepli davranırdı.
Medine'ye elçiler geldiğinde onlara Hz.
Peygamber'! nasıl selamlayacaklarını öğ
retir, huzurunda sükünetle oturmalarını
tenbih ederdi (a.g.e., ı. ı ı 9- ı 20) Gördüğü
rOyaları ResOl-i Ekrem'e anlatır, bazan
Hz. Peygamber'in veya diğer sahabilerin
rOyalarını onun huzurunda yorumlar. olaylar ve verilecek kararlar üzerinde değer
lendirmeler yapardı (Buhari, "Eymfuı ve'nnü~r", 9, "Ta cbir", 28, 29, 30, 4 7) . ResOl-i
Ekrem'e en çok kimi sevdiği sorulunca
önce Hz. Aişe'nin, sonra da Hz. Ebü Bekir'in adını zikreder. insanların genellikle kendilerine yapılan iyiliğe karşılık verdiklerini, Hz. Ebü Bekir'in yaptığı iyiliklerin karşılığını kıyamet gününde Allah
Teala'nın vereceğini söylerdi. Cahiliye döneminde Kureyş'in kan davaları ile diyetlerdeki ihtilaflarına bakınakla görevli olan
Ebü Bekir beşeri münasebetleri düzenlemeyi iyi bitirdi. Güzel ahlakı , doğruluğu
ve dürüstlüğü ile tanındığı, kabilesi arasında sevilip sayılan ve güvenilen bir kişi
olduğu için herkes bilgisinden faydalanır,
önemli işlerde kendisine danışılırdı. Cahiliye devrinde putlara tapmamış , o dönemin her türlü kötülüğünden, şeref ve
haysiyet kırıcı hallerinden uzak bir hayat
yaşamıştı. içki içmediği gibi içki içenin
namusunu ve mürüwetini kaybedeceğini
söylerdi. Başta Kureyş olmak üzere Arap
kabilelerinin tarihini çok iyi bilirdi ve en
iyi ensab alimlerinden sayılırdı. Ahlak
ve mizaç itibariyle kendisine benzediği
Hz. Peygamber ile islamiyenen önce çok
yakın bir arkadaşlık ve dostluk kurmuş
tu. Onunla birlikte olduğu zamanlarda
huzur duyar, Mekke'den ayrıldığında onu
özler, döndüğünde ilk önce onu ziyaret
ederdi. Kus b. Saide'nin Ukaz'da yaptığı
meşhur konuşmasını Hz. Peygamber'le
birlikte dinlemiş , tek Allah'a inanmayı
tavsiye edip bir peygamberin geleceğini
haber veren bu konuşmadan sonra adeta yeni peygamberin gelmesini hasretle
beklerneye başlamıştı.
Hz. Ebü Bekir Kur'an-ı Kerim'i, ResOl-i
Ekrem'in söz ve hareketlerini en iyi ve
en süratli şekilde anlama kabiliyetine
sahipti. Kur'an'ı ezbere bilir ve çok duygulu bir şekilde okurdu (Kettani, ı. ı 26128) Nitekim imamlık yapacak kimselerin Kur'an'ı en iyi bilen ve en güzel okuyanlardan seçilmesini tavsiye eden Hz.

Peygamber, yerine namaz kıldırmakla sadece onu görevlendirmişti. Hilafeti esnasında Kur'an-ı Kerim'i mushaf haline
getirmek suretiyle islamiyet'e en büyük
hizmeti yapmıştır.
Mütevazi, yumuşak huylu, hassas, uysal ve hoşsohbet bir insan olan Hz. Ebü
Bekir halifeliği sırasında daha da mütevazi olmaya çalıştı. Kendini beğenenle
re çok kızardı. Fakirlere, zor durumda
olanlara yardım eder, misafırlere ikramda bulunurdu. Hiddeti, cesareti ve atıl
ganlığı hemen farkedilmezdi. Biat merasiminden sonraki hutbelerinden birinde öfkelendiği zaman kendisinden uzak
durulmasını tavsiye etmişti. Her zaman
vakarlı ve ağır başlıydı. Az konuşur, kumandan ve valilerine de az konuşma
larını tavsiye ederdi. Onun dürüstlüğü
çok meşhurdu. Başkalarının hakkına titizlikle riayet ederdi.
Hz. Ebü Bekir hadislerin rivayetine
önem verir, ResOl-i Ekrem'den bizzat
duymadığı bir hadisi rivayet eden sahabilerden bunu Resülullah'ın söylediği
ne dair şahit getirmesini istediği olurdu
(Zehebi, Te?kiretü 'l ·f)uf{fl?, 1, 2) Onun Hz.
Peygamber'in hadislerinden SOO kadarını
bir kitapta toplattığı, fakat hadisleri toplayanın bazı yanlışlıklar yapmış olabileceği düşüncesiyle bunları imha ettiğine
dair rivayeti Zehebi doğru bulmamaktadır (a.g.e., I, 5) . Zehebl'nin, "Allah bilir ya
bu haber sahih değildir " ifadesi Muhammed Hamidullah tarafından Hz. Ebü Bekir'in sözü olarak nakledilmiş ve onun
hadis rivayet etmeyi doğru bulmadığı
şeklinde yanlış anlaşılmıştır

(Hemmam

İbn Munebbih 'in Sahi{esi, s. 38- 39)

Bu
sözün Ebü Bekir'e ait olmadığı Kenzü'lcummal'de açıkça görülmektedir (Müttakl ei-Hindi. X. 285-286, hadis nr. 29.460)
Hz. Ebü Bekir'in Resül-i Ekrem'den 142
hadis rivayet etmesi, onun hadislerin rivayetine ve toplanmasına karşı olduğu
iddiasını çürütmeye yeterlidir. Bu hadislerin altısı hem Buhari hem Müslim'de,
ayrıca on biri sadece Buhari'de, biri de
Müslim'de yer almaktadır. Hz. Ebü Bekir'in rivayet ettiği 142 hadis. Ebü Bekir Ahmed b. Ali ei-Mervezi tarafından
Müsnedü Ebi Bekri'ş - Şıddfk adıyla bir
araya getirilmiştir (nşr. Şuay b ei-Arnaüt,
Beyrut I 390 / I 970, tre . Ahmed Davudoğ
lu, istanbu l ı 98 ı). Hz. Ebü Bekir'den hadis rivayet eden meşhur sahabiler arasında oğulları Abdurr:ahman ve Muhammed, kızları Aişe ve Esma ile Hz. ömer.
Osman, Ali, Abdullah b. ömer. Abdullah
b. Abbas. Zeyd b. Sabit, Ebü Hüreyre.
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Abdullah b. Amr zikredilebilir. Hz. Ebu
Bekir'in az hadis rivayet etmesini. onun
hadis nakletme ihtiyacının fazlaca hissedilmediği , herkesin Hz. Peygamber'i
çok canlı bir şekilde hatırladığı bir devirde yaşaması ve halifelik döneminin çok
kısa olmasıyla izah etmek mümkündür.
Hz. Ebu Bekir ile Ömer "şeyhayn " diye anılmış, Kur'an ve Sünnet'i çok iyi bildiği için Ebu Bekir'e "şeyhülislam " unvanının verildiğini söyleyenler de olmuş
tur (Kettani, lll, ı 76- ı 77). Bazı fa ki h sahabiler, Hz. Ebu Bekir ile Ömer'in ittifak
ettikleri hususları diğer sahabilerin görüşlerine tercih etmişlerdir. İkisi arasın
da ihtilaf bulunduğu zaman Ebu Bekir'in
görüşünün tercih edildiğini belirten İbn
Kayyim ei -Cevziyye onun nassa muhalif, kaynağı zayıf hiçbir fetva ve hükmünün bulunmadığını, ayrıca hilafetinin Hz.
Peygamber'in yönetimine tamamen uygun olduğunu söyler (i' la mü' 1- mu va~
~~'m, IV, ı ı 9- ı 20). Hz. Ebu Bekir'in islam hukukunun çeşitl i konularına dair
görüşleri Muhammed Rewas Kal'aci tarafından M evsu 'atü fıkhi Ebi B ekri'ş 
Şıddi]f- adıyla müstakil bir eserde toplanmıştır (Dım aşk 1403/ 1983)
Halife seçildikten altı ay kadar sonra
evinde veya evinin yanında ilk defa beytüimali kuran Hz. Ebu Bekir, buraya muhafız tayin edilmesini teklif edenlere de
kilitli olduğu için korkuya gerek bulunmadığını söyledi. Esasen kendisi, ganimet ve fey gelirlerini sahabiler arasında
eşit olarak hemen dağıttığı için beytülmalin korunmasına fazla ihtiyaç yoktu.
Nitekim vefat ettiği zaman Hz. ömer
bazı sahabilerle beytülmale girdiğinde
burada bir dirhemden başka bir şey bulamamıştır. İşlerinin çokluğu sebebiyle
evini Medine'nin merkezine taşıdığında
beytülmale Ebu Ubeyde b. Cerrah 'ı , kaza işlerine Hz. Ömer'i, katipliğine Zeyd
b. Sabit ile Hz. Osman'ı , hacibliğine azat-

lısı Şedid ' i , Medine'nin gece bekçiliğ i ne
de Abdullah b. Mes'Od'u tayin etti. Hilafeti döneminde devlet idaresinde büyük gelişmeler olmadığı için yeni müesseselere ihtiyaç duyulmamıştır.
Hz. EbO Bekir'in kumandanianna ve
valilerine verdiği emirler islam' ın ve Kur'an'ın evrensel esaslarına dayanmaktadır. Bu emirlerin savaş hukuku ve gayri müslimlerin statüsüyle ilgili olanları
dikkat çekicidir. Bu arada irtidad edenlerin üzerine gönderdiği başkumandan
Halid b. Velid'e, düşmana onların kullandıkları silahlarla mukabele etmesini emretmesi, değişen savaş teknolojisine rağ 
men İslam iyet'in insan hayatını her şe
yin üstünde tuttuğunu göstermesi bakımından çok önemli bir husustur. Hz.
ömer'in teklifi üzerine müellefe-i kulı1b * a zekat gelirlerinden pay vermemesi, ganimetin beşte birinin taksiminde
Peygamber yakınla rına eskiden olduğu
gibi hisse ödememesi onun döneminin
diğer önemli gelişmeleri dir. Halife olduktan sonra eski mesleği olan ticaretle uğ
raşmasını uygun görmeyen Hz. Ömer
ile EbO Ubeyde b. Cerrah kendisine maaş bağlanmasına ön ayak olmuşlardır.
Hz. EbO Bekir devlet işlerinde ResOl-i
Ekrem'den intikal eden mührü, şahsi iş
lerinde ise "Ni'me'l-kadiru Allah " (Kettani, I, 256) veya "Abdün zelflli-rabbin ceIii " (Nüveyri, XIX, 144) ibaresini taşıyan
mührünü kullanırdı.
islam tarihinde "halife" tabiri ilk defa
Hz. EbO Bekir hakkında kullanılmıştır.
ResOl-i Ekrem'in halefi olması sebebiyle ashap tarafından kendisine verilen
bu unvana itiraz etmemiş , fakat "halifetullah " unvanını uygun görmemiştir.
Sünni uleması onun müslümanların en
faziletiisi ve hilafet makamına en uygun sahabi olduğunda ittifak etmiştir.
Buna karşılık Şiiler, Hz. Peygamber'in
vefatından sonra Hz. Ali'nin halife olma-

Ebü Bekir' in de
medfun
b u lu n d u ğ u

Mescid- i
Nebevi'deki
Kubbe-i
Hadra'dan
bi r görünüş Medine
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ilgili ilahi emir bulunduğunu, EbO
Bekir'in bu emre uymadığıhı ve Resülullah'ın cenazesi daha ortada iken hilafeti Hz. Ali'den gasbettiğini ileri sürmüş
lerdir. Sünni kaynakların ittifakla belirttiğine göre Hz. EbO Bekir ResOl-i Ekrem'in cenazesiyle meşgul olurken ensarın emi r seçmek üzere toplandığını
öğrenip oraya gitmiş, tek bir halife etrafında birleşrnek gerektiğin i belirterek
Hz. ömer ile EbQ Ubeyde b. Cerrah 'ı aday
göstermiş, fakat sahabiler onun Resülullah'a olan yakınlığını dikkate alarak
kendisini halife seçip biat etmişlerdir.
Hz. Ali'yi halifeliğe daha uygun gören Haşimoğulları ' ndan bir grup sadece bir gün
gecikmeyle biat etmişlerdir. Hz. Ali'nin
ise Fedek arazisi sebebiyle Hz. Ebu Bekir ' e dargın olan hanımı Hz. Fatıma'yı
üzmemek için onun vefatma kadar biat
etmeyi ertelediği ve hilafet meselesinin
çözümünün kendisi dışında cereyan ettiği için kırgınlık duyduğu ileri sürülmüş
tür. Gerçekten de Hz. Ali, EbO Bekir'e
halife olduktan altı ay sonra Hz. Fatıma
vefat edince biat etmiştir. Bununla beraber hiçbir zaman kendisinin halife olmasıyla ilgili bir nastan söz etmediği
gibi EbO Bekir'e biat ettikleri için sahabeye gücendiğini ima bile etmemiştir.
Esasen Hz. Ali'nin hilafetine dair bir nas
bulunsaydı başta kendisi olmak üzere
diğer sahabiler de bu konuda kesinlikle
sessiz kalmazlardı. öte yandan Şiiler' in,
Hz. Ali ' nin nassa rağmen Hz. EbQ Bekir'e biat etmesindeki çelişkiyi ortadan
kaldırmak için onun takıyye • yaptığını
veya İslamiyet' in gelişmesine engel olmamak için biat etmek zorunda kaldı
ğını söylemeleri de inandırıcı görünmemektedir. Sünniler, Hz. Osman halife olduğunda İslamiyet' in bir yandan Buhara'ya, öte yandan Kuzey Afrika'ya kadar
ulaştığını , Hz. Ali 'nin böyle bir düşünce
ye sahip olduğu takdirde özellikle Hz.
Osman'a biat etmemesi gerektiğini söylemişlerdir. Hz. Ali'nin Hz. Ömer ve Osman'a biat etmesi .ve çocuklarına onların adlarını vermesi de hilafet konusurida hakkının yenildiği düŞüncesine sahip
olmadığına delil gösterilmiŞtir.
Diğer taraftan Şiiler Hz. EbO Bekir' i,
Fedek arazisi konusunda Hz. Fatıma 'yı
üzdüğü , dini konuları yeterince bilmediği , Hz. ömer'i kendi yerine halife tayin
ettiği gibi iddialarla tenkit etmişlerdir
(tenkitler için bk. ibnü'I-Mutahhar ei-Hilli,
s. 132 vd., bu tenkitlere verilen cevaplar için
bk. İbn Teymiyye, VIII , 226 vd.). Halbuki
EbO Bekir Fatıma ' yı şahsi kanaati sebebiyle üzmemiş, peygamberlerin miras
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bırakmayacağını ifade eden hadise göre
(Buharf, "ljumus", 1, "Feza'ilü aşl:ıabi'n
nebi", 12, "Megazi", 14, 38, "Naf~at", 3,
"Fera'iz", 3. "ttişam", 5; Müslim, "Cihad",
49-52, 54, 56) hareket etmiştir. Onun dini konuları yeterince bilmediği iddiası
bazı uydurma rivayetlere ve zoraki yorumlara dayanmaktadır. Hz. Ebü Bekir,
yıllarca Resuluilah ile birlikte bulunmuş
bir kişi olarak ortaya çıkan meselelere
ya şahsi bilgi ve ferasetiyle veya ileri gelen sahabilerle istişare etmek suretiyle
çözümler getirmiştir. Kendi yerine Hz.
Ömer' i halife tayin etmesi de bu istişare
lerin bir sonucudur. Esasen Hz. Ömer'in
başarılı yönetimi bu tayinin ne kadar isabetli olduğunu göstermektedir.

Hz. Ebü Bekir ile Hz. Ali sahabiler araen güzel konuşan iki hatip olarak
tanınır. Ebü Bekir'in çok tesirli konuş
maları fesahat ve belagat bakımından
olduğu kadar muhtevalarının güzelliğiyle
de ünlüdür. Onun bazı özlü sözleri şöy
ledir: "Sana yol göstermek isteyenden
durumunu gizleme, aksi takdirde kendini aldatırsın"; "Bir hayrı kaçırırsan onu
yakalamaya çalış, ulaşınca da onu geç";
"Sabır imanın yarısı, yakin ise tamamı
dır"; "Ölüme karşı haris ol, sana hayat
verilir". Hz. Ebü Bekir'in bir kitap haline
sında

Hz. Ebu Bekir'in adının yer a ldığı Şevki Efendi ' nin sülüs
nesi h hilyesi (lüK tp., Demirbaş nr. 71ı ı

getirilen veeize niteliğindeki sözleri bamüellifler tarafından şerhedilmiştir.
Bunlara örnek olarak Reşidüddin Muhammed b. Muhammed Vatvat'ın Tu]Jtetü'ş-şadfk ile'ş-şadf~ min kelami Ebf
Bekri'ş-Sıddf~'ı (Süleymaniye Ktp, Bağ
ctatlı Vehbi Efend i, nr. 657; Ayasofya, nr.
2854). Kastamonulu Mustafa b. Muhammed'in Şer]J-i Şad (Mi' e) Kelime-i EbU
Bekr'i (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr.
1351; Nuruosmaniye Ktp., nr. 3469) ve Cemaleddin ei-Halvetf'nin aynı adlı eseri
(i ü Ktp., AY, nr. 411 ı zikredilebilir.
zı

Hz. Ebü Bekir'in, tanınmış edip ve hatiplerin sözlerini gençliğinden beri dikkatle dinlediği, okuduğu, birçoğunu ezberlediği, bunları sık sık tekrarladığı ve
ezberindeki şiirleri çok güzel okuduğu
bilinmektedir. Hz. Peygamber şairi Hassan b. Sabit'e, Kureyş'in ensabı konusunda ihtiyaç duyduğu bilgileri Ebü Bekir'den öğrenmesini tavsiye ederdi. Hz.
Ebü Bekir'in şair olduğunu ileri sürenler de vardır. Hatta onun soyundan gelen Halveti şeyhlerinden Mustafa ei-Bekri es-SıddikT'nin ceddinin sözlerinden bir
divan derlediği de bilinmektedir (Kettanf, L 284). Abdülhay es-Salimi'nin Eş caru Ebf Bekri'ş- Şıddf~ adlı eseri Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır
(Nafiz Paşa , nr. 443, vr. 32-52). ~aşfde-i
Bürde'nin baş tarafında , "Kaside-i Ebü
Bekri's - Sıddik radıyallahü anh" başlığıy
la yer alan bir sayfalık kaside (istanbul
1326) Osmanlı medreselerinde talebelere okutulurdu. Ancak güvenilir kaynaklar Hz. Ebü Bekir'in şair olmadığını ve
şiir söylemediğini belirtirler.
Hz. Ebü Bekir' in soyundan gelenler
Bekri ve Sıddiki nisbeleriyle anılır. Mu. hammed Tevfik b. Ali ei-Bekri, bu aile
mensuplarının şecere ve hal tercümeleri hakkında Kitabü beyti'ş-Şıddf~ (Kahire 1323). İbrahim b. Emir el-Ubeydi de
CUmdetü't-ta~i~ if beşa'iri ali Şıd
df~ (Kah ire ı 307) adlı eserleri kaleme almışlardır.

Tasawufta " sıddikıyyet " makamı Hz.
Ebü Bekir'e nisbet edilir. Süluk usulü
olarak zikr-i hafiyi benimseyen Nakşi
bendiyye tarikatı mensupları, Hz. Peygamber'in hicret esnasında Sevr mağa
rasında bulundukları sırada Hz. Ebu
Bekir'e bu zikir tarzını öğretliğine inanırlar. Hz. Ebu Bekir'e nisbet edilen ve
Bekriyye veya Sıddikıyye adıyla anılan
tarikat bugünkü anlaşılan manada bir
tarikat olmayıp hafi zikir tarzını ifade
eder. Bu zikir tarzı Bayezid-i Bistami'den sonra Haceganiyye- Nakşibendiyye

silsilesinde devam etmiştir. Nakşiben
diyye'nin Hz. Ebü Bekir'e ulaşan bu silsilesine Bekri veya Sıddiki silsile adı verilir. Bu tarikatın Hz. Ali'ye ulaşan iki
ayrı Alevi silsilesi daha vardır.
Hz. Ebü Bekir'in ashabın en faziletiisi
hatta nasla halife tayin edildiğini ileri süren bir gruba Bekriyye denildiği bazı kaynaklarda yer almakla birlikte bu kullanılış yaygınlık kazanmaolduğunu,

mıştır.

İslami Türk edebiyatının daha çok dinf-tasawufi mahsullerinde Hz. Ebü Bekir'in şahsiyetiyle ilgili bazı motif ve imajIara rastlanmaktadır. Ayrıca az sayıda
müstakil mensur eserde onun hayatı ve
faziletleri konu edilmiştir. Hz. Ebü Bekir'in şahsiyeti etrafında meydana getirilen manzum eserlerin birinci grubunu
hakkında yazılmış methiyeler, na'tler,
hilyeler, ilahi ve kasideler teşkil eder. islami Türk edebiyatında Hz. Peygamber'in
hayatından bahseden manzum ve mensur eserlerde de Resul-i Ekrem'e olan
yakınlığı sebebiyle ona genişçe yer verilmiştir. Bunların yanı sıra Hz. Peygamber'in mi'racını işleyen mi'raciyyelerle
hicretini anlatan hicretnamelerde de Hz.
Ebu Bekir'e özellikle yer verilmiştir.

Literatür. Hz. Ebü Bekir'in hayatı bazı
tabakat kitaplarıyla Hulefa-yi Raşidin
ve aşere-i mübeşşere hakkında yazılan
eserlerin baş tarafında yer almakla beraber ona dair pek çok müstakil eser
kaleme alınmıştır. Bunların başlıcaları
şunlardır: Hayseme b. Süleyman (ö. 343/
954-55), Feia 'ilü'ş-Şıddf~ Ebf Bekr (nşr.
ömer Abdüsselam Tedmürf, Beyrut ı 980);
Muhammed b. Ali el-Uşari, Feia'ilü Ebf
Bekri'ş- Sıdd~ (Darü'l- kütübi'l- Mısriyye,
Tarih , nr. 424 ı; Ahmed b. İsmail et- Talkanf, el-Burhanü'J-enver if mena~ı
bi's-şıddf~ı'J-ekber (Süleymaniye Ktp.,
Şehid Ali Paşa , nr. 539 / 3); İbn Belban,
Tul)fetü'ş-şıddf~ if feia 'ili Ebf Bekri'ş- Şıdd~ (nşr. Muhyiddin Mettü , Dı
maşk 1988) ; Süyütf, er -Ra viü'l-enf~ if
faili'ş-Şıddf~ (nşr. Amir Ahmed Haydar,
Beyrut 1990); Ömer Ebü'n-Nasr. Ebu
Bekri's-Şıddf~ (Beyrut 1934); Muhammed Hüseyin HeykeL eş-Şıddf~ EbU
Bekr (Kahire 1979, 8. bs.); Yünus İbrahim
es- Samerraf, EbU Bekri'ş- Şıddf~ bikalemi <Aif b. Ebf Tali b (Bağdat ı 979);
Abbas Mahmüd ei-Akkad, cAb~ariyye
tü 'ş-Şıddf~ (Hz. Eba Bekir: Şahsiyeti ve
Dehası adıyla Ali Özek tarafından tercüme
edilmiştir, istanbul ı 968); Mahmud Hakkı,
EbU Bekri's-Sıddfk Radıyallahu anh'ın
Hayatı ([baskı yeri yok! 1337); Muham-
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lışması yapmıştır

(Camiatü Ümmi'l-kura,

Mekke 1403).
Bunlardan başka çeşitli kaynaklarda
Sfretü Ebi Bekr ve veiatühu
adlı eseri, İbn Cerfr et-Taberf ve Ebü'IKasım İbn Asakir'in Feia 'ilü Ebi Bekr
adlı eserleri, Zehebf'nin Tev}f.iiu ehli'ttevffk 'ala mena}f.ıbi'ş-Şıddf]f.'ı kaydedilmektedir.
Vakıdf'nin

Allah la fzını, Muhammed adını, Ebu Bekir' in ve d i ğer üç
halifenin isimlerini ihtiva eden Mehmed Tahir Efendi tarafından

terkip

edilmiş

levha

(M. Serin koleksiyonu)

med Mecdüb, Meşahid min J:ıayati'ş
Şıddf]f. (Tunus ı 982); Hüseyin Abdullah
Baselame, Ijilaietü Ebi Bekri'ş- Şıddf]f.
(Cidde 1403/ ı 983); Muhammed Rıza. Ebu
Bekri'ş- Şıddf]f. evvelü '1- Ijuleid 'i'r- Rdşidfn (Beyrut 1403/ ı 983); Seyyid Ahmed
İbrahim HammOr, EbU Bekri's- Şıddf]f.
ve J:ıaydtü 'd- devleti '1- 'Arabiyyeti'l- İs
ldmiyye if-:pldli l]ildfetih (Kahire 1984)
ve Kaiıyyetü men 'i'z-zekdt bi-menatılf.ı '1- Medine ve mu]f.iivemetü 'ş - Sıd
df]f. mani 'iM if fecri l]ildfetih (Kahire ı 989); Cemal Abdülhadf Muhammed
Mes'üd - Vefa Muhammed Rif'at Cum'a,
AJ:ıta' yecibü en-tüşaJ:ıJ:ıaJ:ıa fi't-tdrfl].: istil].lafü Ebi Bekri'ş- Şıddf]f. (Kahire 1406/ 1986); Ali Tantavf, EbU Bekri'ş
Şıddı"lf. (Cidde 1406/ 1986); Muhammed
Habfburrahman Khan Sherwani. Hazrat
Abü Bakr (Delhi ı 987); Abdurrahman
eş-Şerkavf, eş-Sıddf]f. evvelü'l-l]uletd'
(Mansüre [Kahire[ 1987); Abd uh Galib Ahmed Tsa. Sfretü's -sahdbf seyyidina Ebi
Bekri'ş- Şıddf]f. (Beyrut 1987); Halid Baytar, EbU Bekri'ş-Sıddf]f. (Zerka [Ürdün[
1988); Muhammed Hilmi Mahmud, Ebu
Bekri'ş-Şıddf]f. ve't-tecemmu'u'l- 'Arabi (Kah i re 1989); Kutu b İbrahim Muhammed, es-Siydsetü'l-maliyye li-Ebi Bekri's- Sıddf]f. (Kahire 1990) ; Ahmed Kemal
Şa't. es-Şıddfk beyne's-sünne ve'ş-Şi'a
(Kahire 1990). EbO Bekir'in hilafetini delillerle ispat etmek üzere yazılan risaleler arasından Muhammed ei -Ardahanfnin Risdle if işbdti l]ildfeti Ebi Bekri'ş
Şıddf]f. bi'n-nüşuş'u (İÜ Ktp., AY, nr.
2615), adı bilinmeyen bir müellifin Mesa'ilü'r-ruJ:ıbdn ve'l-]f.ışşfsfn if l].ilaieti Ebi Bekri'ş-Şıddf]f. ' ı (TSMK, Revan
Köşkü, nr. 1600) sayılabilir. Salim Ahmed
Sellame, el-Ayat ve'l- eJ:ıadfşü'l- varide if şe' ni Ebi Bekri'ş- Şıddf]f. racj.ıyal
lö.hu 'anh adıyla bir yüksek lisans ça-
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Hz. EbO Bekir'in, ortak bazı halleri sebebiyle Hulefa-yi Raşidfn ile beraber ele
alındığı bazı çalışmalar da vardır: İbn
Teymiyye, Risdle if taidfli Ebi Bekr ve
'ömer (Darü'l-kütübi'l-Mısriyye, TeymQriyye, Mecmua, nr. 307 /5); Süyütf, İl]f.iimü'l
J:ıacer li- men zekkd sabbe Ebi Bekr ve
'ömer (nşr. Mustafa Aşür, Riyad 1409/
1989); Hamid b. Aif ei-İmadf ed-Dımaş
ki, ed-Dürrü'l-müstetab if muvafa]f.iiti
'ömer b. el- Ejattab ve Ebi Bekr ve 'Ali
Ebi Türab (Nuruosmaniye Ktp., nr. 428,
575; Bağdat, Evkaf. Hadis, nr. 2952); Ahmed b. İsmail et-Talkanf, Mul]taru eJ:ıa
dfşi's-şadı]f.ı'ş-şadulf. if ieta'ili'ş-Sıd
dfk ve'l-Faru}f. (Süleymaniye Ktp, Şehid
Ali Paşa, nr. 539 /5 )
BİBLİYOGRAFYA:

Wensinck, el-Mu'cem, VIII, 31-34; Müsned,
I 2-14· Buhari "Cena'iz" 3 "Huınus" 1 "Fe~a'i!ü 'ashabi'~-nebi", 5-·6, 'ı2: "MegiızY", 14,
38, 66, "Nafa.Ji:at", 3, "Eyman ve ' n-nü~ılr", 9,
"Büyıl'", 15, "Fera'i:i:", 3, "Ta'bir", 28, 29, 30,
47 "Hudıld" 31 "Ahkam" 51 "Menakıbü'l
E~sa;" ı ı 4S 1 "Liba.~" 46
S5 "Fez~'i!ü'l
11
Ku~;)~~~ :3 4 uttisd~ 11
FeZ8.)i-

so

5- Müsiim

Üi's-sah&b~" 'ı-13 ı ·"İman·,' 32 "CiMd" 4952, 54, 56, "Zühd", 75, "Rü'ya", 17, "Şalat",
90, 95, 97, 102-104; Tirmizi, "Menalp.b", 1416; Hemmam ibn Münebbih 'in Sahi{esi (tre.
Talat Koçyiğit}, Ankara 1967, s. 38-39 ; İbn Hişam. es -Sfre, ı, 249-253, 259, 317-319; II,
373-374, 398-399, 480-493, 505-506, 558559, 613-616; III, 95, 190, 299-319; IV, 364,
649-664, ayrıca bk. İndeks; İbn Sa 'd, ef- Tabakat, ı, 226-239, 432-436, 442-443, 473478, 491-492; ll, 42-43, 47-49, 64-65, 117118, 150-151, 190-191,216-228,246-249,266271 , 278-282, 290-298, 312-320, 335-340, 375378; lll, 169-213; V, 451, ayrıca bk. İndeks; Cahiz. el- 'Oşmaniyye (nşr. Abdüsselam Harün),
Bağdad 1374/1955, s. 3-279 (bk. indeks) ; İbn
Kuteybe. el-Ma 'arif (Ukkaşe), s. 167-178; a.mlf..
ef.imame ue's -siyase, Kahire 1378/1967, 1,
12-24; Belazüri. Fütah (Fayda), s. 13-16, 2836, 40-46, 118-167, 344-357; a.mlf., Ensab, 1,
63, 123, 128-130, 182-206, 250-271, 326-339,
363-370, 376 -384, 411-427, 447-453, 473-476,
511-535, 540-592; Ahmed b. Ali ei-Mervezi,
Müsnedü Ebi Bekri's-Sıddfk (nşr. Şuayb elArnaüt). Dımaşk 1970, s. 546-557; Ta beri, Cami'u 'l-beyan (Bulak), X, 95-96; XXI, ll vd.;
XXVIII, 81-82; XXX, 142; a.mlf.. Taril] (Ebü 'IFazl), ll, 314-318, 374-382, 446-448, 474-476,
616-618, 634-644; III, 21-22, 31-32, 82 ·85,
98-99, 196-213, 219-228, 249·265, 275-282,
298-436, 444-448, ayrıca bk. İndeks; İbn Dü•

•

•

1

1

'

'

reyd. el-işti~a~, s. 49-50 ; İbn Hibban ei-Büsti,
es·Siretü 'n -nebeuiyye ue al]barü 'l-l]ule{a (nşr.
Seyyid Aziz Bey), Beyrut 1407/1987, s. 419452; Muhibbüddin et-Taberi. er-Riyazü'n-nadire {f menakıbi ' l-'aşere, Beyrut 1405/1984,
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